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บทคดัย่อ 

 โรงพยาบาลธนบุรีเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีเครือข่ายมากถึง 13 แห่งทัว่ประเทศ สามารถ
รักษาโรคต่างๆไดค้รอบคลุมทุกโรค จึงท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่ในการดูแลรักษา และพึงพอใจ
ในมาตรฐานของการบริการตลอดมา โดยโรงพยาบาลไดมี้การพฒันาดา้นต่างๆ ในการให้บริการแก่
ลูกคา้เพื่อไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว ในส่วนของการพฒันาแผนกเวชระเบียนนั้น โรงพยาบาลธนบุรีได้
มีการพฒันามาใชเ้ป็นระบบจดัการเอกสารแบบ DMS (Document Management System) และปัจจุบนั
ไดมี้การพฒันามาเป็นระบบใหม่จึงจ าเป็นตอ้งมีการโอนถ่ายขอ้มูล (Migration)  จากระบบเก่าไปเป็น
ระบบใหม่ซ่ึงหากตอ้งการเรียกดูการโอนถ่ายขอ้มูลระหว่างการด าเนินการ ตอ้งมีการเขียนโคด้เพื่อเขา้
ไปดูซ่ึงอาจเป็นเร่ืองยุง่ยาก ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดรั้บมอบหมายให้จดัท าเวบ็ไซตส์ังเกตการณ์การโอนถ่าย
ขอ้มูลของเวชระเบียนโรงพยาบาลธนบุรี  เพื่อให้การเรียกดูการโอนถ่ายขอ้มูลมีความสะดวกและง่าย
ข้ึน โดยใชโ้ปรแกรม Visual Studio Code ในการสร้างเวบ็ไซต ์เพื่อท่ีจะสามารถเปิดหนา้เวบ็ข้ึนมาดูได้
เลย ซ่ึงจะช่วยลดความยุง่ยากในการเรียกดูการโอนถ่ายขอ้มูล 
 
ค าส าคญั : เวชระเบียน/ระบบจดัการเอกสาร/การโอนถ่ายขอ้มูล 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

โรงพยาบาลธนบุรี เปิดด าเนินการมากกวา่ 41 ปี โดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีเครือข่ายมากถึง 
13 แห่งทัว่ประเทศ สามารถรักษาโรคต่างๆไดค้รอบคลุมทุกโรค ดงันั้นในกรณีท่ีโรงพยาบาลใน
เครือไม่สามารถรักษาโรคบางโรคได ้สามารถส่งต่อผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลธนบุรี เพื่อรับการรักษา
อยา่งต่อเน่ือง จึงท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่ในการดูแลรักษา และพึงพอใจในมาตรฐานของการ
บริการตลอดมา โรงพยาบาลไดพ้ฒันาคุณภาพ ทางการแพทยแ์ละมาตรฐานการใหบ้ริการตลอดจน
น าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใชรั้กษาผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง โดยโรงพยาบาลไดมี้การพฒันาดา้นต่างๆ ใน
การใหบ้ริการแก่ลูกคา้เพื่อไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว 

ในส่วนของการพฒันาแผนกเวชระเบียนนั้น เวชระเบียนเป็นแผนกท่ีรวบรวมขอ้เขียนหรือการ
บนัทึกท่ีเก่ียวกบัการเจ็บป่วย เป็นขอ้มูลท่ีบนัทึกเก่ียวกบัการรักษาผูป่้วย ท่ีโรงพยาบาลธนบุรีมีการ
เก็บเอกสารพวก HN,วนัเดือนปีและประวติัการรักษาแบบแฟ้มมาก่อน ซ่ึงท าให้ใชเ้วลามากและ
ยุ่งยากต่อการคน้หา ต่อมาไดมี้การพฒันามาใชเ้ป็นระบบจดัการเอกสารแบบ DMS (Document 
Management System) ใชไ้ดม้าระยะนึงก็ไดมี้การพฒันามาเป็นระบบใหม่  จึงจ าเป็นตอ้งมีการโอน
ถ่ายขอ้มูล (Migration)  จากระบบเก่าไประบบใหม่ ซ่ึงหากตอ้งการเรียกดูว่าการโอนถ่ายขอ้มูลมี
การโอนถ่ายไปถึงไหนตอ้งมีการเขียนโคด้เพื่อเขา้ไปดู ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองยุง่ยาก  

จากปัญหาขา้งตน้ทางผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าเวบ็ไซตน้ี์ข้ึนมาเพื่อท่ีจะสามารถเปิดหนา้เวบ็ข้ึนมาดู
ไดเ้ลยว่าการโอนถ่ายขอ้มูลมีการโอนถ่ายขอ้มูลไปถึงไหน โดยไม่ตอ้งเขียนโคด้เพื่อเขา้ไปดู ซ่ึงจะ
ท าใหก้ารเรียกดูการโอนถ่ายขอ้มูลมีความสะดวกและง่ายข้ึน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

เพื่อพฒันาเวบ็ไซตส์งัเกตการณ์การโอนถ่ายขอ้มูลของเวชระเบียนโรงพยาบาลธนบุรี 

 

 

 



2 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

การโอนถ่ายขอ้มูลตอ้งมีการ Update ตลอดเวลาท่ีมีการเปิดดู 

 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

       ช่วยลดความยุง่ยากในการเรียกดูการโอนถ่ายขอ้มูล  
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บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 เทคโนโลยทีี่ใช้ในการพฒันาระบบ 

2.1.1 HTML 

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการ
แสดงผลของเอกสารบน website หรือท่ีเราเรียกกนัว่าเวบ็เพจ ถูกพฒันาและก าหนดมาตรฐานโดย
องคก์ร World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพฒันาทางดา้น Software ของ Microsoft 
ท าใหภ้าษา HTML เป็นอีกภาษาหน่ึงท่ีใชเ้ขียนโปรแกรมได ้หรือท่ีเรียกว่า HTML Application   
             HTML เป็นภาษาประเภท Markup   ส าหรับการการสร้างเวบ็เพจ โดยใชภ้าษา HTML 
สามารถท าโดยใชโ้ปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad, Edit plus หรือจะอาศยัโปรแกรมท่ี
เป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างเวบ็เพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซ่ึงอ านวยความสะดวก
ในการสร้างหนา้ HTML ส่วนการเรียกใชง้านหรือทดสอบการท างานของเอกสาร HTML จะใช้
โปรแกรม web browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer  (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, 
และ Netscape Navigator เป็นตน้ 

2.1.2 CSS 

CSS คือภาษาท่ีใชเ้ป็นส่วนจดัการรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยท่ี CSS ก าหนด
กฎเกณฑใ์นการระบุรูปแบบ (หรือ Style) ของเน้ือหาในเอกสาร เช่น สีขอ้ความ สีพื้นหลงั ประเภท
ตวัอกัษร และการจดัวางขอ้ความ ซ่ึงการก าหนดรูปแบบหรือ Style น้ีใชห้ลกัการของการแยก
เน้ือหาเอกสาร HTML ออกจากค าสัง่ท่ีใชใ้นการจดัรูปแบบการแสดงผล ก าหนดใหรู้ปแบบของการ
แสดงผลเอกสาร 

2.1.3 JavaScript 

 JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต ท่ีก าลงั
ไดรั้บความนิยม ท่ีใชใ้นการสร้างและพฒันาเวบ็ไซตโ์ดยใชร่้วมกบัภาษา HTML เพื่อให้เวบ็ไซต์
สามารถสร้างเวบ็เพจ มีลูกเล่นต่างๆ และยงัสามารถตอบโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดอ้ย่างทนัที เช่น การใช้
เมาส์คลิก หรือการกรอกขอ้ความในฟอร์ม เป็นตน้ เน่ืองจาก JavaScript ช่วยให้ผูพ้ฒันาสามารถ
สร้างเวบ็ไซตไ์ดต้รงความตอ้งการ และมีความน่าสนใจ ประกอบกบัเป็นภาษาเปิดใครก็สามารถ
น าไปใชไ้ด ้จึงไดรั้บความนิยมเป็นอย่างสูงมีการใชง้านอย่างกวา้งขวาง ดงันั้น JavaScript  จึง
สามารถท างานไดบ้นบราวเซอร์เกือบทั้งหมด 

https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2309-markup-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2234-editplus-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/1849-web-browser.html
https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2150-ie-microsoft-internet-explorer-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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2.1.4 Bootstrap  

 Bootstrap เป็น Front-end Framework ท่ีประกอบดว้ยโครงสร้าง CSS,HTML และ 
JavaScript ท่ีช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถสร้างหนา้จอ User Interface ไดง่้าย สวยงามและรวดเร็ว ลดเวลา
ในการออกแบบ Design หนา้จอ Layout หรือรายการ Element อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ Form 
ทั้งหมด สามารถใช ้Bootstrap เขา้มาจดัการได ้มีทั้ง CSS Component และ JavaScript Plugin ท่ี
ท างานร่วมกบั jQuery  ท่ีเราสามารถเรียกใชง้านไดม้ากมายและท่ีส าคญัคือ Bootstrap มีการแสดง
ในรูปแบบ Responsive ซ่ึงจะแสดงภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัอุปกรณ์ท่ีท าการเปิดอยูใ่นขณะนั้น 
เช่น PC Desktop, Tables, Mobile หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงท าใหเ้รานั้นออกแบบเวบ็และ
เขียนเวบ็ค าสัง่ต่างๆกส็ามารถท่ีจะรองรับอุปกรณ์ทั้งหมดไดเ้ลย 

 2.1.5 AJAX 

 เอแจก็ซ์ (AJAX - Asynchronous JavaScript And XML) เป็นกลุ่มของเทคนิคในการ
พฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัเพื่อ ให้ความสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดดี้ข้ึน โดยการรับส่งขอ้มูลในฉาก
หลงั ท าให้ทั้งหน้าไม่ตอ้งโหลดใหม่ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงช่วยท าให้เพิ่มการตอบสนอง 
ความรวดเร็ว และการใช้งานโดยรวมเอแจ็กซ์นั้ นไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ แต่เป็นเทคนิคท่ีได้ใช้
เทคโนโลยหีลายอยา่งท่ีมีอยูแ่ลว้รวมกนัดงัต่อไปน้ี 

* XHTML (หรือ HTML) และ CSS ใชใ้นการแสดงผลลพัธ์และรูปแบบขอ้มูล 

* ECMAScript เช่นจาวาสคริปต ์ในการเขา้ถึง Document Object Model (DOM) เพื่อใชใ้น
การแสดงขอ้มูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือโตต้อบกบัผูใ้ช ้

* XMLHttpRequest ใชใ้นการแลกเปล่ียนขอ้มูล asynchronously กบัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

* XML ใชเ้ป็นรูปแบบขอ้มูลในการแลกเปล่ียน ซ่ึงรูปแบบอ่ืนกส็ามารถใชไ้ดเ้ช่นกนัไม่วา่
จะเป็น HTML, JSON, EBML,หรือ เพลนเทก็ซ์
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บทที ่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือบริษทั   โรงพยาบาลธนบุรี 

สถานท่ีตั้ง   34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งโรงพยาบาลธนบุรี 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

เป็นโรงพยาบาลและเครือข่ายการบริการทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพมาตราฐาน ใช้
นวตักรรมท่ีทนัสมยั  ผูรั้บบริการมีความไวว้างใจ ในราคาท่ีประชาชนส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงได้
และสามารถรักษาโรคต่างๆไดค้รอบคลุมทุกโรค 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากพนกังานท่ีปรึกษา คือ ฝ่ายพฒันาโปรแกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Development) ซ่ึงลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายคือ งานออกแบบเวบ็ไซตส์ังเกตการณ์
การโอนถ่ายขอ้มูลเวชระเบียนโรงพยาบาลธนบุรี 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือ-นามสกุล       นายพฤกษ ์อมัพวะมตั 

ต าแหน่ง            ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาโปรแกรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระยะเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงพยาบาลธนบุรี ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562  ถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน เวลาท าการ จนัทร์-ศุกร์ 
8.00-17.00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

 3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน 

  รวบรวมความต้องการโดยถามจากพนักงานท่ีปรึกษา ถึงความต้องการของ
เว็บไซต์ สามารถท าอะไรไดบ้า้ง มีขอบเขตการท างานอย่างไรเพื่อท่ีจะสามารถพฒันาระบบให้
ท างานไดง่้าย ตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด 

 3.7.2 วเิคราะห์ระบบงาน 

  น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ และวางแผนออกแบบเวบ็ไซต ์เพื่อใหเ้วบ็ไซต์
ตรงกบัความตอ้งการ และเกิดความสะดวกสบายในการใชง้านใหม้ากท่ีสุด โดยวิเคราะห์จากความ
ตอ้งการและขอบเขตการท างานของเวบ็ไซต ์

 3.7.3 ออกแบบระบบงาน 

  ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบเวบ็ไซต ์ท่ีจะสามารถน ามาใชง้านไดจ้ริง 

  3.7.3.1 ออกแบบโครงร่างของหนา้เวบ็ไซต ์

  3.7.3.2 ก าหนดขอบเขตของงาน 

  3.7.3.3 จดัเตรียมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเพื่อน ามาใชง้านจริง 

  3.7.3.4 น าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีเตรียมไวม้าใส่ลงในหนา้เวบ็ไซตใ์นลกัษณะของ
กราฟ 

 3.7.4 จัดท าและพฒันาระบบ 

เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบโดยน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และออก
ออกแบบระบบไว ้มาพฒันาและเขียนชุดค าสัง่ โดยใชโ้ปรแกรม Visual Studio Code 

 



8 
 

 

 3.7.5 ทดสอบและสรุปผล 

  ทางผูจ้ดัท าไดท้ดสอบโปรแกรม โดยการน าระบบดงักล่าวให้พนักงานท่ีปรึกษา
ไดท้ดลองใช ้และสอบถามความพึงพอใจจากพนกังานท่ีปรึกษา โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถาม
มาปรับปรุงระบบเพื่อใหต้รงต่อความตอ้งการของผูใ้ชใ้หม้ากท่ีสุด 

 3.7.6 จัดท าเอกสาร 

  เป็นการจดัท าเอกสารประกอบโครงงานแนวทางการจดัท าโครงงาน วิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินโครงงาน เพื่อน าเสนอต่อทางมหาวิทยาลยั อาจารยท่ี์ปรึกษาในเร่ืองของการ
จดัท าเวบ็ไซต ์

 3.7.7 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 1.1 แสดงระยะเวลาในด าเนินการของโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม 62 มิถุนายน 62 กรกฏาคม 62 สิงหาคม 62 

1.รวบรวมความตอ้งการ 
2.วิเคราะห์ระบบ 
3.ออกแบบระบบ 
4.พฒันาระบบ 
5.ทดสอบระบบ 
6.จดัท าเอกสาร 

    

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพฒันาโครงงาน 

3.8.1 ฮารด์แวร์ 

  3.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น Lenovo Intel® Core™ i7-5500U CPU @ 
2.40 GHz  RAM 4.00 GB 

3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

3.8.2.1โปรแกรม Microsoft Word 

3.8.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code 

3.8.2.3 โปรแกรม Postman

mailto:CPU@2.40GHz
mailto:CPU@2.40GHz
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บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

เวบ็ไซตส์ังเกตการณ์การโอนถ่ายขอ้มูลของเวชระเบียนโรงพยาบาลธนบุรี เป็นเวบ็ไซตท่ี์
ใชส้ังเกตการณ์การโอนถ่ายขอ้มูลของเวชระเบียนจากเวอร์ชัน่เก่าไปเป็นเวอร์ชั่นใหม่ โดยท่ีจะ
แสดงขอ้มูลผา่นทางหนา้ Dashboard ซ่ึงในการเขา้มาสังเกตการณ์ทุกคร้ังขอ้มูลตอ้งมีการ Update 
ตลอดเวลา 

 
4.2 การท างานของระบบ 

4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ 
- ผงังาน Work Flow Diagram ขั้นตอนการออกแบบเวบ็ไซต ์

 

 
 

รูปท่ี 4.1 Work Flow Diagram  ขั้นตอนการออกแบบเวบ็ไซต ์
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รูปท่ี 4.2 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ 

 
4.2.2 การออกแบบส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้ 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 การสร้างกล่องดว้ย Bootstrap เพื่อรองรับกราฟ 
 
 

HN 

OPD 

IPD 

SCANNER 

DOCUMENTS 

INDEX UNINDEX 
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รูปท่ี 4.4 โคด้การดึงขอ้มูลของกราฟ HN 
 
 
 

 
 

          รูปท่ี 4.5 โคด้ดึงขอ้มูลของกราฟ INDEX 
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รูปท่ี 4.6 โคด้ดึงขอ้มูลของกราฟ UNINDEX 
 
 

 

 
 

รูปท่ี 4.7  หนา้จอการท างานของระบบ 
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- การท างานของระบบจะแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 1.กราฟHN จะเป็นการแสดงจ านวน  HN ท่ีมีการน ามาเขา้มาในแต่ละเดือน 
 2.กราฟINDEX จะเป็นการแสดงจ านวนเอกสารท่ีมีการแกไ้ขแลว้น าเขา้มาในระบบ 
 3.กราฟUNINDEX จะเป็นการแสดงจ านวนเอกสารท่ีไม่มีการแกไ้ขแลว้น าเขา้มาในระบบ 
 4.กราฟอนัสุดทา้ยจะเป็นกราฟเปรียบเทียบระหวา่งกราฟ INDEX กบั  UNINDEX 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงการหรืองานวจัิย 

5.1.1 สรุปผลโครงการ 

 เว็บไซต์สังเกตการณ์การโอนถ่ายข้อมูลของเวชระเบียนโรงพยาบาลธนบุรี 
สามารถน ามาใชง้านไดจ้ริงและสะดวกต่อผูใ้ชง้านท่ีเขา้มาใช ้

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 ขอบเขตในการเขา้ดูเว็บไซต์สังเกตการณ์การโอนถ่ายขอ้มูลของเวชระเบียน
โรงพยาบาลธนบุรีมีจ ากดัสามารถใชง้านไดแ้ค่ในเครือข่ายโรงพยาบาลธนบุรีเท่านั้น 

5.13 ข้อเสนอแนะ นักศึกษามีข้อเสนอแนะอย่างไรเพือ่เป็นแนวทางให้กบัผู้อืน่ในการ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

  เวบ็ไซตส์ังเกตการณ์การโอนถ่ายขอ้มูลของเวชระเบียนโรงพยาบาลธนบุรีควรมี
การเพิ่มหนา้ Login เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการเขา้มาดูเวบ็ไซตแ์ต่ละคร้ัง 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  5.2.1.1 ไดรั้บประสบการณ์ในการท างานหรือการปฏิบติังานจริงตามสาขาวิชาท่ี
เรียน เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหอ้งเรียน 

  5.2.1.2 เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริงและพฒันาตวัเองในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น มีความรับผดิชอบในการท างานมากข้ึน 

  5.2.1.3 ท าให้เขา้ใจเน้ือหาท่ีไดเ้รียนมามากข้ึน เพราะไดน้ าความรู้ท่ีไดเ้รียนมา
ปรับใชก้บัการท างาน 
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5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

   ปัญหาท่ีผูป้ฏิบติังานสหกิจพบในการปฏิบติังานประกอบไปดว้ย ปัญหาในดา้น
การเขียนโปรแกรม การส่ือสารกบัผูอ่ื้นให้เขา้ใจตรงกนั การไม่เขา้ใจในระบบงานตอนแรกท าให้
เกิดความล่าชา้ 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

  นักศึกษาท่ีจะไปปฏิบติังานควรศึกษาขอ้มูลและการท างานของเว็บท่ีใช้ในการ
พฒันาเว็บไซต์ และศึกษาวิธีการท่ีใช้ในการสร้างเว็บเบ้ืองต้นก่อนเร่ิมปฏิบติังานจริง เพื่อไม่
เสียเวลาในการท างานเพราะจะตอ้งศึกษาไปพร้อมกบัการปฏิบติังานไปดว้ย 
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